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A reiki helyzete    25 évvel ezelőtt 
 USUI Alapítvány 12 mester tanfolyamai  hétvégeken 

 2-3 Kuckóban folyamatos munka 

 Havonta 200 fős klub az FMH körtermében 

 Évente 1000 fős országos találkozó 

 Havonta megjelenő ReikiÚjság 



ÖSSZEFOGÁS A REIKI JÖVŐJÉÉRT 

A reiki helyzete  ma   
 Nem részletezném, tudjuk, elmondjuk!   

 20 év után újra Országos Találkozó. 

 
Két tendenciát figyeltem meg    

1. -- Önállóan vagy kis csoportokban dolgozó mesterek, 
akik alacsony árfekvésben, tartva magukat a kapott 
tradíciókhoz a reiki spirituális útját járják 

2. -- Maximális bevételre törekvő, MLM rendszerben 
dolgozó hierarchikus csoportok – sokszor már nem is 
reikinek nevezik amit csinálnak 

 



ÖSSZEFOGÁS A REIKI JÖVŐJÉÉRT 
Két másik folyamat is látszik:    

1. -- A természet- (alternatív) gyógyászat – de a 
bioenergetikát hivatalosan kivették a TGy körből, ezért 
valamilyen manuálterápiás kombinációval (masszázs 
pl.) próbálkoznak – jó eséllyel ők is kaphatnak egy on-
line kasszát 

2. -- Vallássá alakítani az életenergia közvetítést, elvárt 
adományokból, folyamatos jövedelmet biztosítani a 
gyakorlóknak. Egyházi kedvezményeket és központi 
irányítást érvényesíteni az önálló reikimesterség 
rovására.  

Én egy harmadik utat javasolnék magunknak! 



EKÖZBEN A 
VILÁGBAN… 

































Ha már van ellenséged, 
biztosan komolyan vesznek: 

A reiki a Sátán eszköze! 



Reiki a kórházban -- VIDEÓ 

Megnézheted itt: https://youtu.be/bFoMgzyG1gE 

https://youtu.be/bFoMgzyG1gE


ÖSSZEFOGÁS A REIKI JÖVŐJÉÉRT 

1. Mi lehet az oka az elmaradásunknak? 

2. Mit tegyünk, hogy a reiki 
elfoglalhassa a neki kijáró helyet a 

társadalomban? 

Egyáltalán, tudjuk azt, mi lenne ez a 
„méltó hely” ?  

– IGEN! – Emeljük a reikit a 
kinyilatkoztatott vallások szintjére, 

legyen egyenlő támogatás a nem hívő 
emberek számára is! 

 
 



ÖSSZEFOGÁS A REIKI JÖVŐJÉÉRT 

A reikivel kapcsolatos fogalmakat 
konvertálni kell a mi zsidó / keresztény 
kultúrkörünkbe.  

Kelet    
 TAO  

 KI – életerő teremt 

 Legfontosabb feladat  a 
KI szabad áramlásának a 
fenntartása 

 TaiChi, FengShui, 
akupunktúra, 
küzdősportok 

Nyugat  (ősemberig) 

 IMA - könyörgés  

 ÁLDOZAT – 
áldozathozatal 

 KÖZVETÍTŐ – akihez 
imádkozunk 

 MISZTÉRIUM - szertartás 



 A reiki egy olyan IMA (kérés), amelyet szavak helyett 
KÉZRÁTÉTTEL (a címzett megérintésével) gyakorlunk 

 A KÖZVETÍTŐ egy személytelen forrás - AZ ÉLETERŐ, ami a mi 
fogalomkörünkben a SZENTLÉLEKNEK feleltethető meg 

 A reiki MISZTÉRIUMA, amely minden formájában (reiki kezelés, 
reiki áldás, beavatás stb.) megnyilvánul, az ÉLETERŐ kettős 
természetéből eredő TRANSZFORMÁCIÓ tudatállapota, 
melyben a sugalmazott érzések és gondolatok cselekvő erővé 
alakulnak át 

 És az ÁLDOZÁS? - reikit adó adja az idejét, a szeretetét, a 
jóakaratát, tudását, tiszta szívét a reiki mellé. A reikit kapó is 
áldozatot kell, hogy hozzon ellensúlyozásként 

 

MI A REIKI? 



ÖSSZEFOGÁS A REIKI JÖVŐJÉÉRT 

Mi az előnye ennek a szemléletnek?  

  Átláthatóvá teszi a zavart a reiki körül. 
 Senki se venné komolyan azt a papot, aki azzal dicsekszik: 

 -- az ő imája magasabbra száll mint másoké 

 -- Az ő templomában erősebb az ima 

 -- Az ő felekezete közelebb van Istenhez 

 -- ő számos szektába kapott már beavatást, hozzá gyere 
keresztelkedni 

 -- ha többet fizetsz a keresztvízért, keresztényebb leszel 

 -- családfája közelebb van Jézushoz, mint másnak 

Mindenki tudná, hogy imája kizárólag a lelke tisztaságától függ, 
sem a templomnak, sem a papnak, sem a felekezetnek nincs 
hozzá köze! 

 



ÖSSZEFOGÁS A REIKI JÖVŐJÉÉRT 

Elegendőek-e tradicionális elveink a cél 
eléréséhez?  
 4 szimbólum, mester-tanítvány viszony, élő beavatási 

lánc, tanátadás megőrzése  

 Usui- Hayasi- Takata- mester és minden nagy név 
kritizálható valami miatt –  
 Japán alaphagyomány megsértése,  pozíciók és beavatás, 

keresztény mese és elrajzolt szimbólumok, új 
szimbólumok, többszintű beavatás, összekapcsolás más 
tanításokkal, a független reikimester tradíciójának 
elvetése stb. 

 Ezek ugyan belügyek, de széttartóvá teszik a reikis 
társadalmat – Ezért vissza kell nyúlnunk még ősibb, 
egyetemesebb tradíciókhoz! 



ÖSSZEFOGÁS A REIKI JÖVŐJÉÉRT 

A legősibb tradíció: „Ami létezik, annak 
joga van létezni.”  

 (ergo: aminek nincs joga létezni az megszűnik magától – elhal, kihal) 

 Tehát, akár penicillin gomba, akár gyilkos galóca, joga van 
lenni. Az más kérdés, hogyan viszonyulunk hozzá, szeretjük 
vagy elkerüljük, de puszta léte a bizonyíték, hogy szükség van 
rá.  

 Ez emberekre és embercsoportokra is igaz.  

 Reiki-mesterekre és reiki irányzatokra (még a reiki-szerűekre, 
vagy magukat másként nevezőkre is) igaz.  

 Hallom ám, hogy többen hozzátették: SAJNOS!  
             – Gondolják újra át!  



ÖSSZEFOGÁS A REIKI JÖVŐJÉÉRT! 

Mi következik ebből az ősibb tradícióból? 

Minden reikis és szervezet, amely a reikit 
tiszta szívvel, alázattal, jószándékkal 

közvetíti a rászorulóknak  
a reiki misztériumában  

AZONOS! 
 

Még ha részleteiben vitatkoznak is, ha elismerik a többiek 
létezésének a jogát, tisztázni lehet az egyetértés szintjét 
és el lehet érni az összefogás, a SZÖVETSÉG állapotát és 

létrejöhet az.. 


